
Samen kerk zijn; een uitdaging!

Zie hoe goed en lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. HSV
Wat is het leven goed en mooi als mensen in liefde met elkaar leven! BGT Psalm 133:1

..en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis ( 1 Petr.
2: 4-5)

Met levende stenen bouwen is een uitdaging want:

1. God maakte ……………………………………………………………………………………
Toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekende jager, iemand die altijd 
buiten was, terwijl Jacob een rustige man was, die het liefst bij de tenten bleef. (Gen 25:27)
Doelgericht of pastoraal? (Handelingen 15:36-40)

2. We hebben ……………………………………………………………………………………. 
Elkana gaf het mooiste stuk vlees aan Hanna, want hij had haar lief, ook al hield de Here 
haar moederschoot gesloten. Peninna kwetste haar dan diep, door haar te sarren omdat de 
Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom 
van de Here gingen treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet 
staan. (1 Sam.1:5-7)

3. We hebben ……………………………………………………………………………………… 
Vergelijk de richters Simson en Gideon. 
Vergelijk Thomas met Petrus. 

4. We hebben ……………………………………………………………………………………….
Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas: laten we teruggaan naar alle steden waar we 
het woord van de heer hebben verkondigd om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. 
Maar was wilde ook Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor …… 
Een en ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen… (Hand 15:36-39) 
Doelgericht of pastoraal? 
Praktisch:  Bijbelvertaling, bediening vrouwen, doop, sprekers, wel of geen onderwijs, 
(her-)trouwen.

5. We zijn ……………………………………………………………………………………………
Mozes zag dat een volksgenoot door een Egyptenaar werd geslagen. Hij keek om zich heen, 
en toen hij zag dat er niemand in de buurt was sloeg hij de Egyptenaar dood; hij verborg hem
onder het zand. ( Ex. 2: 11)    Nu was Mozes een zeer bescheiden man - niemand op de hele 
wereld was zo bescheiden als hij. (Num. 12:3)

6. We hebben …………………………………………………………………………………..
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse 
gewesten. (Ef. 6)
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Om in harmonie samen te werken moet ik:
A. verkeerde……………………………………………………………………………………………

Nadat Eliza aan Naaman  opdracht had gegeven om zich zevenmaal in de Jordaan te baden, 
ging Naaman kwaad weg. “Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen”, zei hij. “En 
dat hij de naam van de heer zijn God zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste 
plek zou strijken, en zo de melaatsheid zou wegnemen” (2 Kon.5:10 en 11)

B. leren …………………………………………………………………………………………………       
Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem 
achterna en zeiden “Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, 
had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt:“baad u zult weer rein worden, moet 
u dat zeker doen” (2 Kon.5: 13)

C.  onderkennen wat ………………………………..………en openstaan voor 
………………………………………..

Mozes sloeg op de rots (Num. 20:11) 
Visioen voor Petrus (Hand.) 10:1-23

D. om Gods wijsheid vragen bij 
…………………………………………………………………………………………

De Gibeanieten (Jozua 9)
Vb. Israel, politiek, media

E. onderscheid maken tussen ……………………………………………………………………... 
“Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle overtuigd” (Rom 14:5)
“Wie een ander Evangelie verkondigt is vervloekt” (Gal. 1:8)

F.  het gesprek aan gaan ……………………………………………………………………………………
‘Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de 
ander belangrijker dan uzelf’. Fil 2:3
‘Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens’. (Spr.27:17)

Vragen voor kring of persoonlijke verwerking:
a. Wat was de eye-opener voor jou in de preek?
b. Noem eens concreet enkele dingen met betrekking tot je geloof,  waarop je nu een andere 

mening bent toegedaan of anders handelt of reageert,  dan pakweg 10 jaar geleden? 
c. Benoem eens enkele dingen die onder jouw persoonlijke voorkeur vallen (en waar dus een 

compromis over mogelijk is) en enkele zaken die voor jou Bijbelse principes zijn 
(compromisloos)

d. Welke persoonlijke les heb jij geleerd uit het verhaal van Naaman?
e. Hoe moeilijk vind je het om loyaal te zijn aan een keuze van de gemeente/kerkenraad waar 

je het niet mee eens bent?  Ken je voorbeelden waarin onenigheid uiteindelijk leidde tot 
schade binnen Gods koninkrijk? Welke?

f. In welke mate ben jij gehecht aan tradities? Noem er eens enkele …
g. Zou er een relatie kunnen bestaan tussen enerzijds de mate waarin God kan zegenen en 

anderzijds het aanvaarden en liefhebben van elkaar als gelovigen binnen één gemeente? 
h. Met welke van de onder A t/m F genoemde punten heb je de meeste moeite? 
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